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భళా సళ తా ఇగ 1111 
అగగేణల ₹౫ కారవాం ప్రో: | 
గరగ షాను: ఇటా త్రాయాధ ॥|1ఇ|॥| 
బాగ; ఇ ౪5% ఇడభరభగతిగ: | 

₹ాక్రాణగ ఇంగ్రారం 14% 
'జాళాతళ్యా: ఇక్: ఇషలం ఖగ | 
ఇన; కళా ంగాంంభా[ తాల: 1 (91 

క ఇఇషగగ గాక శ్రా: | 
షానష్షాాళాను ఘగడతి: గ 14|| 
ఖాలెన్రఖ్ బ్ ₹14: ఇళ: ఇళ? ₹౮ | 

ఇగ ఈ అరితా భాధగా: ఇ ఇ॥ 
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సా భాం ఇం 0 క్యా ||| 
నశ్రాషఖ ఇల్లి గ్ర ఇజ్రైాిళథి? | 
ఆక్యాగ్గాష్నాశ లలి శ్రళ్చలు! శ్రంగాగ్యా || 
కాస జతల ఖలు ఇరర్హానే: | 
₹శాషళళంనేలేకి ఇషరాత 19॥ 
ఇ/ఇనిళ్ర ఫిక్షన్ షష్టాంళాగణనే: | 
క్రాక్ ఇగా అలి భగసాశాణ్నా ॥ ఆ|| 
ట్రోాగగగగ ఇర ఈిల్షాగా [స | 

౯ఇగానా బ్యా అటి భళా | ఇ॥ 
5₹/₹[గలలేల భభాగాలే: | 
లగ క్ర ౭కి గ చతంళ్య్యూా 101 

స్ో సట. 
జ్ఞాం్లాష గ్ర ఇతికి క్రై గ్యగళ్యా | 6|| 
కశక శనగ: జస హత. | 
షా క్ర ఇళ ఇళ్లు | (౯|| 
[1₹సష్టీఫె; గ . (0జ్రాంగలేరాగోతి, | 

- ష్ ఇగ ఇతి భాగట్షై గ్యాక్షష్నా || 
గ్యాషలా స ఇగ! | 
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మ్ థ్రిర్క 

ఖడ్త అత ణశిదోమణి . 

'తెనులస భామలో శాస్త్రీయ (గంధములు (పత్యేక వాబ్బయ 
శాఖగా పరిగణింపందగిన విలువగలవి, కాని నిన్న మొన్నటినజకు స్మ గంధ 

ములకు పర్యా_ప్తమైన పరిశీలన లేదు. ఈశాఖా నంబంధములై న (గంథము 
లన్నియు, నసిగా, చక్కగా, పరిష్కృుతములై, ము[దితము ల, వ్యా్పి 

నందినగాని, తొల్లిసర్య్వాంగ నంపన్నముగా వెలసిన "తెను/ం సాహిత్య 

న్వరూపము తేట తెల్లముకాదు, కావ్యలతుణములును, 5 వితారీతులును, 

కవ్విపతిభయును వెల్లడికాదు. ఇట్టిపరిస్థితిలో మదరాసు రాష్రాయ 

(వభుత్వమువారు, “దేశ భాషలలోని (ప్రాచీన (గంధము లచ్చుకూర్చిం 

చుటకు. దలపెట్టుటయు. నందు ముఖ్యముగా, సంగీతము, వైద్యము; 

జ్యూతిపము వేదాంతము చరిత్రిమున్నగు సాస్ర్రైయ (గంధములకు. 

(చాధాన్య -మొసంగుటయు మిక్కి-లిగా ఫౌపాభిమూనులందణజును (పసం 

సింపందగినది. ఈ [పణాళికలో తెనుగు భాపు లోనెలువడిన శా(స్త్రైయ 

(గంథములలో నీ ఖడ్డలతణ శిరోమణి యొకటి, 

సప్త (గంధ పశ స్త్రి, అమ 

ఈ (గ్రంథము. పేరునుబట్టి యిది కత్తులను వానిన్వరూపములను 

వివరించునది యని 'తెలియుచునేయున్నది, 'తెనుంగులో నింతవణకు (ప్రత్యే 

కముగా ఖడ్డములనుగూర్చిన పద్యగూప్యగంధము లేదు, మజీయొక విశేష. 

'మేమనగా నీ [గ్రంథము దవీణ దేశమున వుదుక్కోటలో ఫుట్టినది. 

కాబట్టి శాస్ర్రైయ [(గంథముగానే గార, దశి,ణాం[ధసారస్వతమునకు 

నంబంధించిన (గంథముగా సిదిపరిగణత ముకాందగినది, 



2౫లి 

స్తు (గంథన్వరూపను, మ్ల 

షీని మాతృ్చక్ష యొక్క_ (వాంత( పతి వమూతమే లభించినది, అది డి, 

౨667 సంఖ్యగా వముదరాసు (పాచ్యలిఖత ఫు నక భాండాగారముననున్నది. 

ఆ [పతి వివరములివి, 

“కాగితము నెం, డి, 2667 (పొడవు కేల్” నెడల్పు ర్మ) పుటలు 

19 ఫుటకు ౩0౦ పంక్తులు. [వాంత చక్కో-గ నేయున్నది, కాసి తవ్వులుగలను, 

పవ్య సాదముణలో నచ్చటచ్చట లోపములుగలనవు, [పతి నమ్మగముగ 

నున్నది. ఒక్క- (పతిమాత మీగలదు, 

ఆంధ్రసాహిత్యపరిపత్తు (కాకినాడ) పున్తకభాండాగారమున $5 

నంఖ్యగా కత్తులలతమణము తెలువు చిన్న వు నకముంగలదు, కాని యది 

య్యూగంథముననునరించి వచనములో [వాంయయబడినది, అదిజ్టైున నమ 

(గముగాదు, 

ఈ (గంథిములో "7/7 పద్యములునొ క 'పెద్దవనచనము మజియొగక 

దిన్నపచనమును గలవు. మొత్తం 79, వీనిలో ! చంపకము, 1 ఉత్పలము 

15 కందములు 11 గీతములు 416 సీసపద్యములుగలవు. లభించిన ప్రతి 

యొకటియీ యగుటచేతసు, సాంకేతిక పదజాలము వెేేషముగ నుండుట 

చేతను, గంధ ఏపషయములోవీంపకుండ నస్వల్చ్బనవరణములుచేసి యథా 

మాతృకముగ సిద్ ము[దింపంబడినది, 

ఆలాలా (గంధక ర్త "కాలము --- 

దీనిని రచియించిన కవి నవనవ్ప. నల్లవిచ్చయ్య కుమారుండు. 

ఈతనికులగో[తములు "తెలియరా లేదు, కాని యూతండు ఖడ్దములను గూర్చి 

పూ ర్తిగా తెలిసిన యీక్రింది వ్య కులనే పేర్కొనుటవేత, నీతండును నా 

విశ్వకర్మ శాఖకు సంబంధించిన వాండని (గ్రహింపవచ్చును, 



కలి! 

ఫజానీ 
జ్ 

తిఠుమలచిదంబఠరు(ండు - ఇతండువిశ్వక ర శ్రను మించిన (పజ్ఞగలవాండు. 

ఫి చిగిలి లహో గ రాముండు - నకలఖడ్డముల [కముము నెటింగినవాండు 

, లెంకిసుమాలు - పనివారలందటిలో పండితుండు 

అఆపకుసశాయి - ఖడ్డపరీశమ్షయందు నిఫ్రుణుండు 

ష్ ఇ సుభాభ కండు - పై లతేుణములన్నియు గలవాడు గొప్పపనివాండు 

నవనప్ప తనతండి నల్లవిచ్చయ్య రాయరఘునాధ రాజుచే సమ్మా 

నితుండనియు, తాను రాయరఘునాధరాయలు, తిరుములవజీరుండు 

వారల తనయుండైన విజయరఘునాథ రాజును నాజ్ఞయీాయంగా నీ కృతి 

రచిం చితిననియు చెప్పుకొన్నాండు, (7-9 పద్యములు) పె వారిలో “రాయ 

రఘునాథరాజు పుదుక్కోోటను [కీ, శ, 1769-89 వజకును పాలించిన 

తొండవమూనురాజు,ఇతడు భాహోపోపకుండగు విద్వ్యత్చభువు, -ఈతని వెనుక 

విజయరఘునాథ'రాజు రాజ్యమునకువచ్చి [క్రీ శ. 1789-1807 వజకును 

పాలించను, కాబట్టీ యోీోాకవియు క్రీ, న్ 1/80 (పాంతమున నున్న 

వాడని చెప్పవచ్చును. 

పా (గంథవిషయము ఖమ 

ఈ [గంధమున అసితో యొదలుగా ముప్పదిరెండాయుధములును 

శేర్యానలటుడ్నప్వ్ .అపనుకపాసిలో ముఖ్యమైన “ఆపి యను ఖడ్డమునకు 

(పత్యేకముగా లీ శన ాయణ నంవాదము” అన్నుగంథమున లకత్షిణ 

ములు చెప్పంబడియున్నననియు, 'తానుదాసి ననునరించితిననియు కవి 

చెప్పినాండు కాని యూ గంథ మిప్పుడెచ్చటను గానరాదు, ఆవనుక 

నూటనలుబదిమూం.డు విధములగు నాయుధములను వానిలషీణములు 

తెలివియున్నాండు, కవినవీనుండగుటచేత నితర ఫాపూవదములను, సాంే 

తిక పదములను వాడియిన్నాండు, ఫిరంగి, సైవు (అరబీవదము) బందరు 
సూరై, త్యాగ, ఖండామి[శి అవ్బాసి మొదలగునవి ఉర్హూపనములు, 

ఇవి పారళీకభాపనుండి వచ్చినవగుట చేత, భాహోద్యారకులు (బౌనువొర 



కరన!!! 

వాడు వీనిని తమ నిఘంటువులో (1852 ము[దణము) నిచ్చియున్నార్సు 

వె వానిలో “*ఫికంగుో అనునది, యగ్నిహో[త సంబంధమగు నాయుధమనీ 

అదిచేతితో నుపయోగింపబడునది కాదని మనకొక యభి[పాయము 

కాని యిదియు కత్తులలో నొకభేదమని ఈ (గ్రంధమునుబట్టి, నిఘంటు 

వును బట్టి తెలియచున్నది. ఖండా పదము 'తెలుంగుకవు లుపయో 
గించిన పదమే, 

"తెలుణ దేశమున ఖడ్గ్లమున క'నేకపర్యాయ పదములున్నను, అసి 

పదము వేదకాలమునాటి (పాచీనపదమైనను, '“ఖడ్దతీక్కన” 6 ఖడ్డ 

నారాయణి” మె.దలగు బిరుదనావమములు ఖడ్డశ బ్బపసిద్ధినే సూచించు 

చున్నవి, 

నవనప్ప ఈ్టగంథమును * అసి” ,పబంధము అనిచెన్పి ఖద 

లత్షణశిరోమణి యని దీనికిపేరు పెట్టుటయ. పై పదవ్యా సిని రూఢిపఅచు 

చున్నది, 

“పిట్టకొం-చచెము -- కకూతఘనము”” అనునిట్టది చిన్న గంథ మేయ 

యును, జహు[ పాచినమగు ఖడ్డపరి శ్రమకు సంబంధించినది, 'తెనుంగన 

శా(స్త్రైయ్యగంధ పరంపర కీగాక దథీ.ణాం[ధ వాజ్మయమునకు 'జెందినది 

గావున ముదణమునకిదియే [పథమ [పయత్నము, రాబోనవుముదణమున 

నింతకన్న విశేషములు తెలువుటకు వీలుకలుగును, (గ్రంధవిషయ 

వమూం[ధదేశమునకే గాక యఖలభారత వర్ణమునకు నాదర ణీయ 

మగుటచే నాంగ్లేయభఖాపలో విపులముగా తెలివితిని, భాపాసారన్వత 

పఠిశోధకులును ధసిక (_పాజ్జులును స్మ ్శ్గంధమునాదరించి, యింకను 

నిట్ట శాయ్ర్రీయ (గ్రంధములను (ప్రకటించుటకు (వభుత్వమువారిని (పోత్స 

పీాాంతురుగాత! 

నిడుదవోలు వెంకటరావు, ఏమ్, వ,, 

చెన్నపురి “వాను(గు భాషా శాఖాధ్యతుండు 

బి౮ - 1 - 501 మదరాసు విశ్వవిద్యాలయము 



శ్ర 

ఖడలక్షణశిరోమణి 

అయరాతోకంనపాత్రాఅనకుకరతుతా. 

(శీమగ్తారీ భాసుర 

'నేమాంగు కృపారసౌఘ నిబిడా పొంగక౯ 

'వేవురు మది భావించును 

'కావితఫల.దై కచువిని కై లాసపతిళ౯ా, 

[శీకళముగ అసిశాశ్రుము 
సేకరుణనునేర్చి నంత నే రచియింతు౯ 

లోకులు (మది) మెచ్చలగ సనా 

వాకున భారతిని నిల్బ్పవయ్య మ పే*శా, 

ఇష్టులు మెచ్చంగ సక్కతి 

స్పష్టము వెలయింపు మిపుడు పరిపూర్షు(డ వై 

కున్టును న? వమజఅటయును 

కపషములను జగతి త్స "ఇ ల్రాసపరీ, 
ఉట రు 

భువనముల క్ రివెలయం౫ 

భవదర్ధము సియసిపబంధ మొనర్స్వున్ 

జివమున ననురథ్నీ౦ఫుము 

కవిసన్నుత వెలయు నీవె కె లానపతీ, 

అవివేకులై న వారికి 

కవితావిభవం బవిఘ్న గతి దయ జీసే 

నవరణనీ దేగావున 

భవదంఘులు గొలిచి విఘ్నపతి ఛజియింతు౯, 



లీ ఖడ్తలవత ణశిరోమణీ 

వ, ఇట్లు యిష్ట జేవళా(ప్రార్థనంబు జేసి, 

గీ, రాయశీరఘునాధతిర్త గల వజీర 

సీ 

దత్తనయ విజయరఘునాధ (ధరణి) పతులు 

అమిత మతి యాజ్ఞనుతి గన్ననమనయాఖ్యు. 

(డయిన నీ) ఖడ్డకృతిపల్కు. నవసరమున, 

విశ్వకర శ్రను మించు వెలయు తిరుములచి 

దంబఠరుండను నట్టి ఛార్శికుండు 

నకలఖడ్డము లెల్ల నరవిగా తెలిసిన 

చిగిలి లత్మూ రామశీలవరుండు 

పనివారికెల్లను పండితుండై నట్టి 

శెంకిసుమూాలెన చెల్వుండరయ 

"మేదిని లోపలమెచ్చు పరీన్మ్షైన 

ఆపకు శాయినే యందగాండు 

ఇందరెల్లను నిజమని యేర్పరించు 

జయముగలవాండు పని చేతజంగమయ్య 

త్నయు(ండన సుబ్భా భక్తు .డొనరపలుక 

నాయుధమ్ములు గల లతుుణములు దెలిసి, 

(శీరాయరఘునాథ ధారు గేం దుండు మెచ్చ 

నయగుణసాం[దుండా నల్ల వీచ్చ 

రాఖ్యపవీరునిపుతు రసికశిరోమణి 

నవనప్పధీర నద్దొినయచరిత 

పనివారు పలుకంగం గని ఖడ్గ్దలయణం 

విదియెల్ల పద్యసాహిత్యరీతి 

విపరించిపలికితి కవివరుల్ రణశుద్ద 

వీరులు మెచ్చంగా వినుతళీల 



ఖడ్డ్ లమీణశీరోమణీ క్ట 

గీ సకల సోభాగ్య సంతాన సాం[దుండగుచు 

[ప్రబల విఖ్యాతకులపయోరాళి చం[దుం 

డగుచు కై లానపతి కృపకధికలీల 
ధరణి విలసిల్లు నాచం[దతారకముగ, గ్ర 

గీ, ఇటుల దీవించి కవివరు లెల్ల పొగడ 

సరసమెనట్ట ఖడ్డలతు.ణశిరోమ 

ణియను నీకతికై లాసనిటలనయను 

విఫవులకరుణను వివరింతు వినయపరు.డ, 10 

స, వారధి నీరెల్లనోదలనె త్తి యా 
చీమతాపానంబు 'జేసినట్లు 

మదమేనుగను జీరి గదిమిదగ్గిర జేర్చి 
పట్టినిల్పినరీతి (పబలఖడ్ల 

జూతి గుణముల నెల్ల చాల వివారించి 

'తెలిపితి కృతిగాను తెలిసినంత 

సుకవు లెల్లను మరిజూచి తప్పులదిద్ద 

వలయును జనులెల్ల వారభువిని 

"తే, మరియు జాతులు కలవింక నరసిజూచి 

తెలివిపరుండై న ఘనవుతి తెలిసికొనును 

హృదయ మందలి తనభక్తుండెంచి 

వరములిచ్చిన కై లాసపతీ కరుణను, క్షే 

క, కవులార! మోకు. నెప్పుడు 
భువిలోభక్తుండని నన్ను ఫుతునిరీతి౯ 

నవరణగా నెంచి ధరణి 

దివి జేం్యద్రులు దీనితప్పు దిద్దుండు దయతోకొ, 13 

అందంబగు" నీ [ప్రబంధంబు ముందుముందుగా యిందుశ రీరజటా 

జూటనానటధ్యునిరంగధ భంగ భంగీశార సముత్తుంగ నంఘాతజూంఘీ 
ల 



ఖడ్డలమీణశిరోముణి 

'కారనివిడధాటే నముల్లాశములకు 1కీలామచళ్మివకరుణరన విఖాసుర 

విధూవధూటీ విలానంబుల పూర్య్చింబున పూరిహర (బ్రహ 

దులకు నిఖలసురాసుర మానవలోకంబుల కై విశ్వకర్మ? లతుణ 

ఫాన్య _న్త విరాజితంబులుగా సీ£ శ్రతంబులగు అసి, ముసల, ముద్గర, 

కోపవాణ, కణయ, కంవిణి, శిల్లు భల్లాతక, భిండివాల, వాల; 

కుంతల. కోదండ, కళార, తోవర, పరశు, (తికూల, వ(జమొస్ట్, 

గద, అఫుది, అంగల, అంతక వంకిణి, చక్ర, నబళు ఈట్సి ఇనుప 

కోల, శలకట్టి, పట్టశ, (పకూళ్న, నఖర, మయూర్షండనారసంబు 

మొదలయిన _చాస్త్రతింశాయుధంబులందలి అత్యుత్త రృమంభై న అసి 

యను_ _ యాయుధంబునకు _లశ్మీనారాయణసంవాదమనే ( (గ్రంధ 

మందలి చెప్పంబడిన, [పకారంబుగా లక్షణంబులను అభిభానంబు 

లను గుణ్గాగుణంబులను విన్తరించి తెనుంగన తేటపజవెద, అది 
యెట్లనినహ న నృంబుల్ , మకరంబుల్ జవబల్ , మళకె 1, నవాధలల్_ 

$ర5ై మానిఫిరంగు తురాఫీరం నానా 
వక్ ఫంసు పూ 6 రికాల్ సెఖ్ 2. నుక్కా సైవు, మకరబజ్ సై 

రుకోని; సెఫ్, యిసుపాత్ సెఫ్స్ మళయవారి ఫైఫ్, గాం ధమెళ్ వ 

స. చా ఫుతకాక సెక్ కుయ్ సైఫ్, యిసుపాత్తు 

గోవాటందర్ , మహొమద్ బందర్, బెల్ బంద్, నాట్ బందర్, అరా 
న న న! 

బందర్, ఫా9ంసుబందర్, జ్ఞూబందర్.. పూతకాశేసీబందర్,. _యొనా 

బందళ్,. మహవమద్న పద్నందర్. 1 _బందరలయిమాని మోనాభిబందల్ , 

వినా నాభిబందర్. _వునేబంయి. .పాముబందరు, . _డ్వాలుబందరు, 7 

బందర్ , కాయకి లేబందర్. _ ఇంగ్లీష యిుండుస్తానీను నై 
వూరాషాసురై. భుజకాసునరై, - శాజూపాసురై, కంచకానురై,. ! 

పాసుల, అంబభహాగీసుర , వాసికునిసువై , సాడాలాగుబు రాబభ్ సు] సుర 

సుదాదొలాసువె , కల్ కలాసూురై, కత్తాసుశానురై, స "ట్కు కౌ 

సురవై, _సురతానిశాయిసువై , కలియశరాతానునై ]కండవా౯ 
థ్ కనోలా ట్య ఇఇనాళు ఇం అయాను లు ల మా! 

తాగా, పృహం త్యాగ, అంబరీ కుమాతాొాాగ, గు 



స్సు 

ఖడ్గ లమణశీరోమ శి శ్ 

త్యాగ, బంద్యాశి త్యాగ, హిరాక్రత్యాగ, వరకుసిల్ త్యాగం జభ్రాల 

త్యాగ, జహాశా త్యాగ, ముత్తా త్యాగ బగ్జాళ్యాగ,. బహాోరి 

షట లహూరి తాగ, అకుపరి రిత్య్వాగ, అహఠంగజవి పి త్యాగం. నిర 

వరత్యాగ, బువాక త్యాగ, అపణజ్ఞాత్యాగ, మావలత్యాగ జికర 

త్యాగ, -దేప పగదిచాండా త్యాగ, _బంగాళత్యాగు పట్టాత్యాన, హె పాద 

రాబాద్ త్యాగ మసుధాభాత్యాగ, సనహజాపూర్ త్యాగ సేంచా 

త్యాగ, సివో టుత్యాగ, కచృనాతాాగ, డాల్ మన్ త్యాగ, 
మ య ట్. మ్గాతం?. లై త ఎమీ, 

చెంగమా త్యాగ, అఆలంగిర త్యాగ, చాదశాసుర తాకా, శికందర్ 

పసాదిపోూర్ సుమాహిర్, మహామందబాసి,. విల్లాడి _అబ్బాని, 

న. అవా సి స్కి సాలువాలు ఖాండా, దుందుమూాయివక, 

-మొదసు, మిం శ్రీ! 'కరబ్సు రా జబ్బురుదా, మశ్రై బురదా హల 

బ్బురుడా, తురాగురుడా, మెక్కి-.గురుదా ఉడ్ ఉ్యోణ్యుర్యోగురుదా, 

రుంయమ గురుదా, గుజరాగుదుదా,  అందభాదిగెదుదా,. శాందూ 

గురుదా, గోసాగురుదా, తుంకహదడుదుడదా, "జీల్ గురుడా నాల్ 

గురుడా, ఆ రాగురుదా, ఆలయమానిగురుడా, 'తాంసుగుదుడా,_ మ ఇంకో తధా నానా కమోనానాయులిని మంటను నభనానాలు- లభి యముకునారాలాలలనినుననుటున ఆపను వలయు ఆయటసూ యాయి శా 

జిజ్హాగురుదా, (పతళ్కనగురుడదా యెకనాళ్ళి మహమ్మద్ _ గురుదా, 
జక సనక నన పకన న పంతు. టు మును నటు 

బందరు అవేమానిగుదుదా, " నోనాంబిగు వదా, తికాభిగురుదా, 

ఫ్యులా లాందగురు దా, పొముగురుదా, -వాండల్-ససళఈజా,.టత్తావిసనురుడా, 

కామల్ గురుడా, ఇంస్తీమనుడుద్యా పాముగుమువూ. అుశల్. గురుదా,| 

ఇవీ మొదలై న జూతులశెల్ల నున్ను, (5 త్తది పాతది, నిడివియు, సెడ్ 
లుఫ్రు వాయుభార, పెనక్టయు, చూరియు, జెడియు, డినోర్యాల్ను 

ముుదలు. పక్కలు, ఇనాయలు, దూసుడుగ ళ0బు, కంగు ఆబల్, 
న న ్తాలు వ రాచ ానునుతలాలుల. పవనము 

బిహర త్యాబల్ 'దురోగ్ ఇటువంటి గుణంబు 'లెయ్యవి యవి వణీఇం 

వెద నవీయెయ్యవి లు 1 

పాతది కొ _త్తదిక్ నిడివి పక్కలు భూరియుకాడీ కశాండలుకొ, 
ఖ్యాతియు వొయుదాల్ సెనక గీతలు ము[ద్రలు పొము దోరయుఃా 
జాతులు దూసు నిందుగళ ఇాయులు కప్పలు క్యాబలున్న ఇ 
ద్ధాతదు రోగియుళ€ లఘుపు కంజిదు జిహూ ఖో లన్నిజూడుమో, జీ 



క 

య 

శ్ర, 

ఖడ్దలతీణళీరోమణీ 

నములు వేలునాలుగు 
దీ జ 

నరము మధ్యదుక్షి బీజము ము[దన్ 

“సుగ పూజలు సేయను 

స్ట్ మె రాజ్య'మేలు సుగుణాక రుండై, 

మ్ 
౮టి 

( 

న 

ధనువును గడుసును వము 
అనువుగ శోర్యాలు యయిదు హయమునుహేవమం 

బును కల్పితకలశుండును 

ఘన -వైరుల కివియు మిత్తి ౩ లానపతీ, 
౧... 

మేళతాహానం బోలును 

నేలను దిగవైచి పెన నిబిడీశరమై 
రా అకక 

"వేలకు కత్తులు పేర్చిన 

“"చీలియు పె నుండు కొండదీపమురీతి౯-, 

మెటువడిగల పోనంబుల్ 

సుర బేవువి యాయుధంబు జోకుధనుండు౯ా- 

ధరలో దొరక దపూర్వము 

మజీ దొరికిన చ[కప రి మహివులు పొందు౯, 

గ డుసుసు వాయుదాల్ కడ వెళ్ళ[నాకరీతి] 

లాగనుపట్టు 4 “ర్యాలు మూండు 

ఈ” కాళ్లకు సమం ఓంప్రై న దముగళము 

లవకాయ రీతినుండు పంక 

వొడుగై దు జూనులు వొల్మక “సనక యు 

'వడలుఫు మూడువే ల్లడదు నలుపు 

చంద్రవంకలుచేర్చి నన్నబిందులు పై ని 

యు౦ిచి ముందిరలుండు మించెనేని 

కత్తి బట్టిన చేతంబు గతిని వెలయు 
చదావ్స నిరనంపు తగల; దనరు నూరి 

16 
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ఖడ్డలమీణశిరోనుణీ 

నంపు వచ్చును బిగువుతో వంచి జూడ 

జాతి మకరంబు లీరీతి నరవినుండు, 

గీ, ఈ” మ్య్ముదయు పలబ్లమై యింఫుమిరి 
ఉఆంయిాా 

"ఆండు దోర్యము లు9డును రెండు వేళ్లు 

వెడదదాయ చిట్టాముద విత్తురీతి 

వినుము నజ్ఞాతిమక రంబు వీధము కొదువ, 

షీ పెనక దగ్గర నొక విల్లదొరయునుండు 

చెర్యుడు నొక పెద దోర్యమచట 
౮ు 

చిట్టాముదంబుగింజల డాను దుగళంబు 

కొలది వొంవులు ఖేీలి కొనును మక్కి 

కోరి హూలఫు జూతిగుణములు చూడంగ 

విన్నదోరయు వొంపు పెణకకిందు 

నడు మొక్క_ నాభ్యుండు పొడుగు వి స్తీర్ల మై 

కడురమ్యుమాను యాక్తిం జూడ 

లే, తక్కుగుణ వెల్ల రెంటికి తధ్యముగను 

నుండు మకరంబు రీతీని నుర్విలోన 

జాతివర్ష్మము లవింజూచి నరవిగాను 

యేర్పరింతున ఘను లవియెదను దెలిసి, 

స్కీ గురుడాల ప్ రియు కొలున నాలుగు జాను 

"వనక వంపులు క బవెలయువమూకు 

నలికిడి పాముతో కలరీతి పెనకయు 
నతిగాాతములుగాంగ నవురియుండు 

'యేజూతి క్తైన ఆజూతి గురుదాలు 

కలిగుండు మిక్కి.లి కండ మెండు 

కిరయి వూనఫిరంగు నరిఖోణ వెల్ రీతి 

"వెడలుపు వెలయును గడుసుమోరి 
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ర 

తే, 

గ్, 

పు 

తే, 

ఖడ్దలత్ ణశరోవణీ 

"పెనక చిటికెన వే ల్లావుదనరి కోటు 

వెనకచూచిన మూడుండు వెలయునై దు 

జూన్లుదుగళాలు నన్నమై చనును నిడివి 

వక్క. నంబెట మకరంచి వాటి డాల, లిల్లీ 

దోర్యముండదు “పెనకయు తోరమగును 

నిడివ్ చిరుధూసు రెండు వేళ్ల్ళ్లడరు నెడద 

చప్పకైనట్టి పక్క_తురాఫిరంగు 

చౌకప్రై మొగ్గ లేంతరంగు "గేది ముద, లికి 

దూరి(న్రిదగ్గిర ఖేతిని 
మోూఅీన వెనుపెంప్పు జూడ వింత మైయుండుక్ 

త్రీ్ాా మశ్కే_ జాసిలి 

ర్ రు జినచ్చీ ఫిరంగు గుణ మెల్ల తగళా, విశ 

, పురుతకాల్ సె పుని౯ పొందు నాలవ జూన్లు 

సాడవుతో కూడుక పొలుపు సూరు 

యిాజాలికెల్లను యిరువంకవాయిదాల్ 

'వడలుపఫు మూడుకాల్ వేళ్ల నవురు 

నెడివించుటలు కమ్మిపటుగాత మందమై 

దుగళము యొుకరీతి. దోచుచుండు 

దోరయమై దుండుదుత( దీసి దివితో 

నందులోపల ముద లదియు వినుము 

వీంయకోణము వీందువు 'చేర్చిపై ని 
రా 

శిఖర ముంచిన రీతిగా చెలగసచుండు 

కరమునిండు వొప్పు గడుసుగా జూపట్ట్య 

బడుగునుండియు కోనదాక్ నరయి గుణము, ల్ 



ఖడలవ్ ణశిరోమణేీ 0 
య్ 

నీ నిడివి నాబ్లరజాన్లు వెడలుపు నాల్టు వే 

ళ్లమరియుండీ క_త్తియందముగను 

జీరాముదముగింజ చారి నీదుగుళంబు 

కడ వెళ్లల్యాగను. గదసిపట్టు 
సిండువంపునువరిచు నెనసి మక్కాముద 

సరివంచు మక్కాయి సైఫునందు 

మకరంబిసె పున మహినిదోర్యములాగ 

కొదవెంత మకరంబవి గుణములుండు 

"లే రుంటుపై ఫందు గుణములురూథి వినుము 

పొలుచు దుంతని దోరయ ముదపెని 
భా 

దొండ ఆముదగింజబోల్ దుగభళమింక 

పుశుతకాల్ సె పు గుణములు పొందియుండు, లెగ్ 

సీ. అసుపాతు సై పొందు యంచనాలుగు నర 

జానులు నమరుండు చక్క_గాను 

'వడలుఫు రెంకున్నర వేళ్లుండు యీానాల్లు 

రీతిని దుగళంబు జూతినలుపు 

గడుసుగానుండదు కడ వళ్ల్ళసానయుండు 

దృతె డు అడుగున దోర్య్థముండు 

పుగుత కాల్ సె పున పొాందినము[దయు' 

గలిగుండు దీనికి కంఠమందు 

"బే, మణియు వారిసై ఫు నాలుగు నరజూన్లు 

నిడివియుండును యీ క త్తినీరు తెలుపు 

వమూడు కాల్ వేళ్ల పట్టున “మొనయ సనెడద 

"లేదు దోర్యము నలము[ద లించుకై న, ల్తిగ్ర 

ల్భి 



10 ఖడ్గలతీణళిరోమణే 

౨. దోరయములలోన పారు వమామూల్ రీతి 

వంకరప మొగ వాలుము[ద 
(౧... ళ్ 

ఇంకను తురాసైపు లింపైన గుణములు 

రుమ్ సుల సద్దుణయు )లులడు 

బంళతొాయిసె పున పరగు నాలుగునర 

జూనులు నిడివియు పూనియుండు 

వంవున నొకవంక వహితంపు దుగళము 
బందరుగతి మోరఠరు నందముగను 

తే, కనకదుంతతినోర్యంబు గలిగి వెడద 

-వేలురీతిని మెజయును వెశకనదియు 

ముుదలుండదు దీనికి మొొునసిజూడ 

నివియె యీకత్తిగుణముల నెంచి జూడ, ద 1 

నీ, మళయువాల్ సెఫవు లమర గ్రమెల్లను జూడ 

యరనాభఖిబేలంగు నింఫపుతోడ 

నిడివినాలుగుజూన్తు 'నడద రెండర పెళ్ల 

కొలతను నిమౌ్మాచు కొవముగుమిగుంల 

కరకవులాందాచసెఫు క ల్సినాలుగుజాన్లు 

వడలుఫుమూం.డు వేళ్ల డగుచుండు 
ఇట 

[మొక పంటియడుగున నొంఫును దానిపై 

చ్మక ముదలు మూడు సరవినమరు 

లే, కుమ్కీ_సె వునకాల్ తక్కు.కొలత యిందు 

జూనులుండు వెడలుఫు నరవి వినుము 
మూడునర్థము వేళ్లుండు మొనసిచూడ 

(కొ త్తక త్తికి కలిగిన గుణములమరు. వం 

గీ వహిగ నాల్దుకాల్ జూనుపక్క- వపోల్కి_ 

దుంత దై సన్నలోతుగా దోర్య మొకటి 
రా 



లొ 

ఖడ్డలతీణళీరోమణిీ 

బీిందుకోణము ము[దపై యందునుండు 

వడద రెండు వేలి సుసాతు వపెలయ.కంవు, 

అడరియుండు జిజ్లాసెఫు నిడివినాల్లు 
కా గ 

జూనులొంఫును పెడలువు నరవి కెండు 

వేళ్లుజూ నెడు నోర్యంబు వడువగళ ము 

మత్స్య్యము.ద్రయుపై చక వముమరియుండు, 

, ఫురతక్షసై పు బొడుచును పొడుగునాల్లు 

జూన్లు నెడద నాలుగు వేళ్లు వాల వెలయు 

నడుమునాఖీయు కడ వెళ్ల డిడ్ వయగును 

వంపువచ్చును త్యాబలవహిదనర్చు, 

, ఎక్కెలుజూతివి నరిగా 

ఒక్క-టయలు గాఫిరంగుంగువ్పీన రీత్రె” 

యెక్కు-వ కాధి కత్తియు 

నిక్కము కైలాననాథ నెజయోధులకు౯, 

చవాందు బందరునీటు జూనులునాలుగు 

'నెడలుపు మూడువె శ్లదరు నెలఫు 

దుగళమామిడిగింజ వదనుండు క్రై దువ 
పొలుగాగ నుండు బలీకిపెనక 

వంఫులువచ్చును వాయిదాల్ గడుసౌాను 

లాగను పండ్లుదోర్యములు మూండు 

ఇవాందుముందిరవిను సరపిగామూం.డుండు 

దోర్యంబుమి "దను తోరముగను 

అగ సిఫువ్వ్యూ గలావబందరు వరయము[ద 

నాలుగర జూను నిడివియు 'వేళ్లుమూండు 

[| 
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స్వాతీ ము. 
రి ఖడ్డలమేణశిరోమణి 

వొంపఫుమూడు వేళ్ళ వెడలుపు మరియుండు 

దోర్యంబు మొరయుచుండు ఛాయ 

యామిదగింజవోల్ వాయుగడుసు, లలి 

సీ, ఈ మహద్చందరీ నేవంపగుచుండు 

కాల్ తక్కనాలుగు గలుగుజూన్లు 

వెలయు వేలువడద కలమెదల్ నోర్యముల్ 

"రండు పంకవమామిడి ఏిత్తు రీతి దనరు 

ఆమిదగంజకు నధికవూ దుగళంబు 

'వెడలపు మూండు వేళ్ళదరియుండు 

ఇరువంకవంపులు హితనవుగావంచును 

గడుసౌనులాగను క దిసిపట్టు 

తే, కొన్నిటినిము[ దలుండును కొన్నిటినల 

ము[ద్రలుండదు త్యాగడై "మొనలువనదు 

ఇన్నిగుణములు దీనికి నెజటుంగవలయు 

లలీత సద్ద్గుణయూధ క్రైలాననాథ, లశ 

నీ బేల్బందరులరీతి వెడలువు మూండువే 
భ మరియు నాలుకాల రయు జూను 
౧౧ ణా ౧౧ ౧౧ 

దోర్యాలు రెండును దుగళము లెటింపు 
వ లు 

నామి'దె విత్తుకు నఠయపంక 

వొఖ్రిక “ఎవెిలయును యల్ల' సనక బాల 

దళముగానుండును ఛారగడుసు 

పారు పొములరీతి పరగుము[దలు నాల్లు 

బందరునాల్లు జాక్ నందముగను 

మూండు వేళ్లను వెడెలుపు మూండుదోర్య 
ములును సన్నమౌా కొనక యు వాలుచుగాత్ర 

మోానవంపౌను నలుఫుసీల్ మెనుపొల్లి 
ము[ ద్రవంకియామిదగింజబోల్ దుగళను, ర్ 



రొ 

ఫీ డ్డ లవశిరోమణి 10 

వెడద నారాబందరుల మూండువేశ్లాను 

నాలుగు కాల్ జూను నరయనిడివి 

"రెండు వే ల్వెడదమై యుండును దోర్యంబు 

పక్క_లు పొల్లుండు బళువు 

మారివెనుకను కాటు జోకగా.పె నుండు 

దుగళముల్ గాాతమై తోచువంఫు 

అరియ నంచు నికమిదనలయివమౌని 

గుణంబునిడిఏి నాల్లుజూన్లునిండి వెలయు, 

. మూకుడు కొనకొన వెళ్ల వెడలుఫు 
౧0 

ము[దలేదు నొవ్వటలు కందుదోరియంబొకటి 
మోరు అడుగ గాతమై కొనసన్నమౌాను 

సంపవచ్చును దుగళ మొామిదగింజు 'పాచ్చుగడుసు, ర్ం 

- చక్కు అలయువమాక సిగ పక్క_లుపాల్లి 

సాలుగునర జూన్లు మూండు వేళ్లు 

'వెడలపు దోర్యుము వి సీర మె కటి 
వ్ గంగ ను, 

తల[క్రిందుగా తెల్పుతలలనిడి 

నాయిదాల్ గడునానువంపులు వచ్చును 

దుగళముగా తమా తోచుతెలుంపు 

వంక లువాల్యు౦డు (పాసుబందరు నాట్లు 

జూనులు నిడీవఏియు ద్నిసెడద 

. 'వేళ్లురెండు చిట్టామిద విత్తువాయ 
పిన్నదోర్యము చచెర్యుండుపెదదోర్వ 
'మొకటికాన నన్నము పెనకనొంపు 

బలిసిసరవివంపవు వచ్చునలుపు చక్రము ద. ర్ 

క, సిడివియు మూండున్నర జూనులు 

"వడలుఫు "రెండున్నర వేళ్లు “వలయుచునుండుక్ 
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లతలా 

ఖడ్దలతీణశీరోమణేీ 

గుడునరయి ధారలు వొంపును 

మిడిజిజ్ఞాబందరిలను 'మేతాము[దల్, ౧౮ 00 

, బుడుతకీచు పోర్చ*సూ బందరు పొడవృనాలుగు 

జూన్తువిఫపులావగు రెండు వేళ్ల వెడద 

పీల్లదోయమును "పెద్దదోరయము 

చక్క_.గా విలసిల్లు చ[కము[ద 

ఇక మహోామిదృంద ేఖనాఖియునొప్పు 

జానులు మూండర దీని నిడివి 

ఏపునంఫుపెనక వెడదళెెందర 

"వేళు కప్పును నలనాెక టతికొత 
౧౧ ౧0 అణనామ ఎాలనామ్త 

బందరలయివమాక౯ నాలుగు పరక జూన్లు 

మూండు "పద్ద వేల్ వెడద మొనసియుండు 

క త్తి పలుచనదుగుళంబు గా,త్రమాను 

వంపువచ్చును యదియు జరాటనిడివీ, వ్ర 

. దోనాభి బందరు దుగళవుల్చ్బత నొప్పు 

'నడలుఫు కెండర వేళ్ల నమరు 

తీనాభి బందరు జూనులు నాల్లర 

మూడు వే ల్వెడలుపు మ్యుదలేదు 

దోర్యముల్ మూడుండు దుగళముగొప్ప 

'తాచప్పెటి వంశల్తు కప్పురూపు 

నానగల్లియుండును సొంపుగా మకరంజి 

ముద్దరలుండును 'మొనయు నిడివి 

ఏకనాభీయు డానీపై నెనగుళెండు 

దోఠ్యాలు లాంట్టాక త్తి లోచునిటులు 

నొ 

పటల టపుసటన ంాయణ | వ [ 



ఖడ్దలతీణశిరోమణే్ [గ 

సీ, పాములబందరు నీటుపరగనాల్లర 

జాను వెడలుఫు నాలు వే ల్వ్తలయుచుండు 
టి. మ్ 

పాముచటమురీతి పడియుండు దుళముల్ 

వురగంబురీతిని వొప్పుము[ద 
రాడ్య్టాలబందరు క_త్తిఫిడుపు నాల్లర 

జూను మూడు వేళ్ల డరువెడద 

దుగళముల్ భాయలు తోరమై కనువీింప 

సాంపొందు సోగయ వొంపు లేక 

గీ, పద్శము[దయు బత్తాప్ బంద6రిలను 

జానులు మూడు నాలుగు వేల్ నరవినెడద 

దోర్య మొక్క-ట దీనికి ధార లెరిగి 

జాతి నెరుగును బుద్ది శాలు! డిలను, త్త! 

గీ జూనులు నాలుగు బొట్న వేల్ సవమమువెడద 

నాలుదన రారు దోర్యముల్ నలుపుసూరి 
ళు 

పద్మము ముదయు దానిపై (పబలుచాందు 

ముదకాయలు బందరునును ధరను, తలి 

గ్, ఇంగిలీము బందరు దుగళనసిాగ కాళ్లు 

జానులు నాలువెడలుపు జాతి వేళ్లు 
వ్ ౧౧ 

మరూండుదో"ర్యంబు నొక్క_ట మూండురెండు 

చాందుము[దయు నన్నమె వొందుసియు 

పట్టిక డ 'వ్లువాయిదాల్ (పక్క-నుండు, త్త 

గ, పొత బంతావిబందరు రీతివినుము 

జూన్లునాలుగు మూండుండు వాలవెడద 

నాలువేళుండు దోర్యములే్ కలుమూ.డు 
దగ్గు గ 

కప్పుగోల్ ము[ద నన్నదుగ ₹మొప్పు. శ్త్తశ్య 



కేగ ఖడ్డ లత ణశిరోమణేీ 

సీ. హిందుస్తాకా సురై౯ విధములు వివరింప 

వాడుగు మూండరజాను లడుగునందు 

అపరంజిచీలయు అందమైన మోరుండు 

వెడలుపుమూండు వేల్ వెలయుచుండు 

నన్నమై దోర్యంబు చక్క_గానడువును 

యొకటుండు తెలియుము [(పకటముగను 

'తెల్లనిఛాయల నుల్ల సిల్లుచునుండు 

రూ పాయిపట్టు రూడి మెజయ 

గీ సుభముకలుగును మానహాయిసురయ 

నెడివిమూండున్నరజూాను వెడలుపుమూండు వేళ్లు 

గొప్పదోర్యము దుంతడినొప్పు నడుమ 

పెకడ వెళవాయిదాల్ పక్క_నుండు, క్ష్ 
ఠి ౧౧ 

సీ భుజుకాసురై కత్తి పొడుగునాల్లరజూను 
వెడలుపు మూండు వ్లైళడుగువూల 

సాగసురాజూపాయి సురాయి నాలుగు 

జానువెడలుపు నాల్లర వేళ్సనమరు 

అవిశాకు వెడలుఫు అందమావక్షైయు 

కొనపై బంగారు కట్టయు౦డు 

కచ్చీసురై ము[దగణితి మూడరజాన్లు 

విడలుపఫు మూడు వేల్నిడివిడోర్య 

గీ మలరియుండు పప్పాపాసురాయి స్ 

'కాలుతక్కు_వజానులు నాల్లువెడద 
ళు 

మూండున వేళ్లు కొనచూరి ముందువంపు 

గడుసుకరువాయి పక్షైగాాత్రదుగళ, శే6 



రైతా 

ఖడ లత ణశిరోమణ్ శే 

= అంజియ'బాగుసురాయి కంజిరు నిడివియు 

వమూండుముక్కౌాాలు జూన్లు వరాండు వేళ్లు 

వెడలుపు వాయిడాల్ వీకెయు సక్హైయు 

దుగళ గ్మాతంబుగా. చోచుచుండు 

సానవాసానియు నరవి చెప్పెదవిను 

నిడివియు కాల్తక్కు_. నాలుజూన్తు 
ళా ఇట్ 

"వెడద నాలుగు వేళ్లు గడుయమైనవాయిడాల్ 

కఠుకులు రాలుండు తరచుగాను 

॥ దుగళగా తంబుప క్రైయు వోచువంక 

గోరులుంచిన తీరున మూరు ముద 

"వెగడు నింవోటు సురఠరాయికి నిడివి జూను 

నకూండర వేళ్ళవిప్పు మూండుదుగళ, శీలి 

సురతానిశాయి సురై సాంఫున మూండర 

జానులు నవురుండు చక్క-గాను 

'నెడలుపు మూయడువేల్ వెలి లేనిక_త్రియా 

గోరులోతాను యాధోర్య మొక టి 

కడ వ్లెళ్తనుండును కరుకైన వాయుదాల్ 

ప్య్షాయుండును మారి (పక్కలందు 

కలియకోటు సురాయికొలిచిచూచిన నాల్లు 

జూనులు నమరుండు చళ్క-..గాను 

'వేళ్తుమూంజౌను వెడలుపు మించ బళువు 
ఉట. 

కలిగియుండు కంగీరుకలసి మిగుల 

ధారదగ్గరప క్రైయు దనరియుండు 

దిగుడు జూత్యని వురి యివితెలియన అను, శశీ 

త్రి 



16 ఖడ్లలమణశిరోమణి 

సీ, బడుదవాల్ త్యాగాలు వొడుగు నురాండరజూన్లు 

అడుగు మూడు వేల్ వెడలుపుగను 

ఖేతిలో మూడర(కమమున వేళ్లుండు 
గాజుపల్లును పంటు గడుసుధార 

గడీవి చుట్టకమి బెదాచిన రీతిని 

దుగళము పడియుండు తోచయనీరు 

అలలుతోచినరీతి బలసి వొల్లీక వీఫ్ర 

కండలు గలిగుండు క త్తిపొంపు 

వొ చాకమందు నపాశ్వక యతరములుండు 

నవియు ము[ద్రయు నివియెల్ల నరసి మిగుల 

కోర. జూడుము ఘనతగా గుణముబెలసి 

ఖ్యాతిగలుగును వొనర యీత్సణములోన, శీర్ 

య ప ఫఘనవ్యహక్త్యాగకు కలుగు మూండరజాన్లు 

కొన వేళ్లు యడుగున కొద్ది వేళ్లు 

వెడలుపుఫేతిలో వేల్ మూడు కాలుండు 

వాయిదాల్ పలుచన వంపుక త్తి 
అణలలటీ 

కడ వెళ్ళ సొనగల్లు గడుసుగ దంతముల్ 

గాజును ల్యాగను క దిసిపట్టు 

నన్న త్యాబళువుండు జవరణగాపైని 

నల్ల్యనైనీరులు నలినమగును 

గీ, మేటువె త్తినచేతికి పూట లేక చులక 

నై యుండు మిగులను సొంపుమిరి 

బల్లి గుడ్తను పోలిక పరగు ముద 
అ ౧ 

నందు నుండును వరపాశిజయతరములు, శం 



ఖద్దలత్ ణశీరోమణీ రీ 

వీ, అబరిత్యాగకు మూండరజాన్లు నిడివియు 

అడుగున మూండు వే శ్లణగియుండు 

మూండుకా ల్వేళ్లు నంపుమొనయును నల ఖేతి 

కండలు కలిగుండు గడుసుథార 

పల్లుగాజునుల్యాగ పంటునుమొనదాక 

నన్న త్యాబలుగాను ఇాయదో-చు 

కలిని యపరంజికల వేసి జేసుండు 

యలిజూడ దోచును యందమలర 

గీ, కనుమూసి మిటలపై గాను కాసులయంత 

ము దలుండును థాన్ని 'మొనసిజూడ 

కోరిజూచినవారికి గుణము లెల్ల 

'తెలియవచ్చును భువిలోన ేటగాను. శ 

పీ, రుమ్మి తాాగకుజూను రూఢిగా మూండరయడు 

గున మూండర వే ల్వెడిదలగును 

ఖేతినాలుగు వేళ్లరీతిని వెడలుపు 

యిందున కలిగుండు నీనెవంపు 

చిన్ని కాసులురీతి జిమిటాల పై ముద్ర 

శిపిరంబు రీతిని చెలగువాయ 

గుజరాతి త్యాగకు లవకాల్ తక్కువ 

నాల్లుజాన్లుండు మూూండు వేళ్లు 

"లే, ఎడదలుండును యడుగున వెలయు ేకి 

యందు వెడలుపువేలు మూండరయుకలుగ 

"పెద్ద ఆమిదగింజ బోల్ కద్టుగళము 

ల్యాగ పట్టును క త్త్పె యీగెమ్ముద. శీ8 



లి ఖడలతశతణశనిరోమగణి 
ళల 

ళా ం బంజ్యాసుత్యాగాకు పరగ నమూండరజూన్ల్లు 

నిడివియు తగియుండు యడుగునందు 

కొన వేళ్తుమూండుండు కొట్టియు ఖేరిలో 

కాల్ మూండు వేళ్ళుండు గబ్బిధూసు 

ల్యాగపల్లును పంటు యీాశెము(ద్రయు నేక 

నాభిహిరా౯ త్యాగ నయమువినుము 

పొడుగు మూండరజూన్లు పొందున కొన వేళ్లు 

కక యడుగున మొనసిదూడ 

తే, ఫేతిమూండర వేళ్లురీతిని చెనకయు 

పాల్లి యడ్డముగాను పొందుల్యాగ 
€౮భి 

క _త్సిచప్పెటల్లగు చదౌను గడుసుగలగి 

ల్యాగపంటును వాదాయి "'మొహరుము[ద, శం 

సీ, ఇట యిరారిత్యాగ కిరవై న నిడివియు 

అఠవమూా(దడుడానులు నమదింయుండు 

వేతిలో మూండరకిందియు మూండుండు 

కొన వేళ్లుకూలత యీ గొద్దివెడద 

క- ల్సి చచప్పటవంవుం గలిగియుండును దీని 
నాలానే 

దుగళంబుయలలరీతగును మిగుల 

తోరమై పేవణకయు తోచు నంతటమై 

మొనసి పలుపంటు 'మొహరుము[ ద 
ళం 

లే, పరగుశీల్ త్యాగ లడుగున యరయిెండు 

వేళ్లు ఫేతిలోమగా.డుండు విలువంపునిడీఏవి 

నిడివిమూండుకాల్ జూను పొల్చి పెనక్ల 

గును చప్పెటదాయి యగును ను[ద్ర, ఫ్0 



ఖడ్డలయణశీరోకుణి స్త్వ 

య అచ్బాళి త్యాగ కింపలరు నాలుగుజుూన్ల్లు 

అరమూండు కొన వేళ్లు యడంగువొంపు 

నాల్లువేల్ ఫేతిలో నయమెన వెడలుఫవు 
ల్ రా 

వొలుండు నల కప్పు 
ఉడి. ఓట్. 

వాయిదాల్ పెణకందు వరవిల్లదోరయ 

చేరుండు నాల్గు వేల్ లీ౭నిడివి 

దుగళమ్లెన రాలు తోదుననుండును 

"ఇగవాబిరాముద తెగునువినుము 

లే, బటువుము[ దయు చిమిటొల _పైె నుండు 

అందురాళ[ఘుండు యాక తి నరయ పేరు 

ఇలను కలిగిన త్యాగాల కెల్లనిట్లు 

జూడు మాజూతి యివియని సాబనగు తెలుసు, ర్ట] 

వీ జాహోాసా త్యాగాకు జానులుమూ(6డోవ 

'వెడలుపు రెండర వేళ్ల నడుగు 

ఫేతిలో మూడు వేల్ [క్రియరమొన విలువంపు 
"కాడికొదినుండ్ి కిప్వుంగలిగి 

హో 

దుగళవమామివదగింపజ వగి నైన మణక్్యయు 

పోల్చండు నడిన్నెళ్ళ గడుసులగును 

చిమిటాలపంకను వేరుండు గాదాయి 

"మొహరు ముద్దిరదూట్కిా మోదమలర 

తే, అరయములు తొనిత్యాగకు నరయ ఖేతి 

నిడివిపిణకయు వొయిదౌొల్ గడుసు లెల్ల 

కోరదూడు బగ్జాత్యాగ గుణములుండు 

శొకము్ముదయు గ్యాత్రమై వాళ దుగళ, 



ఫ్ ఖ డ్డ లతీణశీరోమ ణీ 

సీ, పరగ పద్దాత్యాగ బల్ల కపేవంపు 
నందు దుగళగాాత మమరియుండు 

నిడివ్ మూండరజూన్లు నిండునువెడలుపు 
నడుగున ఆరెండర వేళ్లు ఫేతి 

అందున మూండువేళ్లమరును పసజణకయు 

పొలి చప్పెటయాను యులసిలు 
లా 9 ౧౯ 

వాయిదౌాల్ గడుసుండు వహిచెకము[దయు 

లాహాోరిత్యాగాల లతుణంబు 

జే. వినుము మొదటను రెండుకాల్ వేళ్లు నెడద 

ఫేతి రండుముక్కా-_ల్ గడుసు నలుపు 

పొడుగు మూండరజా న్నాను వాల్లపెనక 

దుగళమల్పుండు బాదాయి తోచుము[ద, స్ట్ 

సీ, అగుపరి త్యాగాకు నడుగున వెడలుపు 

కాల్తక్కు- మూండు వే వ్లతిగియుండు 

మూండువేలవెడల్పు మొనయుఖేతీలా 

నిడివి మూండరజూన్లు నిచ్చుయు 

బటువుగాాతముగాను పడియుండు అబరులు 

యీనెదొంఫు పెణకయొన గవాల్లి 

కడ వెళ్ల గడుసుండు గాజుపల్లును పట్టు 

చౌకము[దయు నొప్పు నరివినుండు 

"కే, కోరి అపరంగ జపత్యాగ గుణము వినుము 

శాడివెడద వినాగను గలుగు గుణము 

జూహానారీకి నుండును చక్క_గాను 

దీనిభావంబు తెలుతుడు తెలివిపదులు, ర్! 



ల్ 

ఖర్జ్ద లతమీ్ణశిరోమ ణీ ప్రో 

నరవరిత్యాగ వమూండర జూన్లు నిడివియు 

"రెండుముక్కాాలు వేళ్లు నిండువెడద 

యరనరకాండు వేళ్లుండు అరకయగా ఖేతిని 

బటువు 'మొహరుముద భౌసిల్లు నడుగున 

యిలను బుదాకు త్యాగ లింక ఏనుము 

నిడివ్ మూ6డుజూన్లుండు 'వెడకాలు తక్కువ 

మూూండువేల్ ఛాయలు త్యాగ ఖేతి 

గీ, మూండునర వేళ్లు పలువంవు పొల్లు "పెణక 

గ్, 

పరగుచప్పెట పక్క_లు భటువుము[ద 

౨ € 66 4 69 6 9 6 989 9696 9 € 6 9 6 9 9696 6 68 9 90 గ్ట్ప్ 

నిడుపు అహబ్ద త్యాగాకు వమూూండునరయు 

జూను గడుసౌను నడుగున పూనువేళ్లు 

మూండుఖేతిలో నరమూండు వేళ్లుఛాయ 

మొనయు సింహంబు రీతిని మొహరుము,[ద, గ్6 

మాూావిలీ తా్ఫ్టాగకు మనుపింపు మొదటను 

నుండు వేళ్లుఖేతిని నాల్లు వేళ్లు 
మూడుముసప్పావుజా౯ మొననుండు నిడివియు 

-పెిణకపుల్లి పక్క లణగితోచు 

దోరఫ్ట మైయుండును దుగళంబు గాత్రమై 

క_త్తియు గడుసౌను కనుదు మ్యుద 
బీదరిళ్యాగ నడుగున వెడలుపు మూండు వేల్ 

అరనూండు ఖేతిని నమరు వేళ్లు 



ఖగ్గలమతుణశి రోనుణీ 

సమూండుముక్కాను జూనులుభూడ పెనక 

వంకలును చపవ్పటలు క_ల్తిబరువు గలిగి 

యుండదొకరీతి దుగళంబు లొప్ప్వుధార 

ము[దలుండవు దీనికి త భ్యముగను, ర్? 

తాస చేవగడి ఛాంచాత్యాగ వంపొను యీ 

దుగళనన్నముగాను దూరమురిడు 

చిదరిత్యాగల రీతి కొదవెళ్ల నుండును 

బంగాలత్యొాగకు వాతి వినుము 

సన్నమై దుగళంబు చక్క_గానుండును 

ముందరనుండదు మొనసిదూడు 

త క్కెల్ల నరవరిత్యాగ పోలికనుండు 

పరగ పట్న త్యాగ పక్క-వాల్లు 

యుండునిడివిగా నొక వోర్య మొనర నడుము 

చం[దవంకను చేర్చిన జాడము[ద 

ఫొదవ అవరంగ జెబుత్యాగ గుణములెల్డ 

కలిగియుండును దీనికి [కవమముగాను, ఫ8 

హైదరానా త్యాగ కు దుగళవమారోగ 

బటువుము[దలు భబాల పరగుచుండు 

వెడలుపు నిడివియు ఏవీఫును వంకలు 

అవరంగ చెబురీతి నలరుచుండు 

మగుదాహాషూగ్రా్టగ వగలు చెప్పెద విను 

ధఛారకు నడుగున దోర్యముండు 

అవినాల్లు వేళ్తుండు అందము వెలయంగ౫గ 

దుగళము నన్నమై తోచుచుండు 



ఖగ్గలన్ ణశిరోమణీ క్రిక్ 

నిడివి వెడలువు పక్కలు గడుసు పెణక 

"వెల జూడ బగ్భాత్యాగ రీతినుండు 
౮ (ఆ 

ము[దలేకనె యీాజాతిని బోల్చుగతిని 

అల్క-గానుండు చేతికి నందముగను, ర్ 

వీ, పహజాపూత్యా౯గ జానులు మూండర 

వెడలుపురెండరమై దుగళ ఖేతి 
నమూండు వేల్ పెఅకయు పొల్లును పోలికల్ 

పరగుత్యాగ బలభాయ పలచనగును 

"వెలయు సోందా త్యాగ 'వెడలుఫుకాల్ తక్క. 

మరూండు వేల్ ఖేతియు మూండు వేళ్లు 

నిడివి మూ(ండరజాను గడుసొను వాయిదాల్ 

బజటువెన అంబరులు వంపుగురుద 
ర్యా 

"తే, అలరు శిందోటు 'త్యాగాకు అడుగసమూండు 

వేళ్ల 'నెడలుఫు మూండర వేళ్ల ఖేతి 

యానె వంపొను ఖేతిలో పూనుగడుసు 

పొడుగు మూండుకాల్ జూనులు బళువుకవ్వు, 60 

సీ, కచ్చికాత్యాగాకు కాల్ మూండు వేళ్లుండు 
కాడినూూండర వేళ్లు కత్తిబళువు 

గడుసుండు ఖేతిలో (కమములుండును ము[ట 

నల్లనీను కత్తి నాల్డుడాన్లు 

దలమిారుఖా౯ త్యాగ గడుసున మూండు వేళ్లు 

ఫేతిలో కాల్ మూండు కలదు వేళ్లు 

నిడివి మూండరజాను కడ వెల్ల డోర్యంబు 

యొకటుండు నడుమును (పకటముగను 

శీ 



బెట్టి ఖడ్దలతణశిరోమణిీ 

"తే, క త్తిభౌరల మాదను గడుసుగలిగి 
దుగళముండును సన్న మైజోడుగాను 

వాంకయె తగు చంద్రవంకముద 

యుంచియు౦డును దీనికి యువిదలోన, 

గీ, కలిగించె మాత్యాగ ముక్కాలురెండు 

వేళ్లుఖేతిని మూండుకాల్- వేళ్లు వెడద 

మూండునరజూను కప్పును గడుసుపెణక 

పక్కమున నాద్యయ చ౦(దవంకము (ద. 

గీ నిడుద మూండరజానులు అడుగు త్యాగ 

"రెండు అర వేళ్లుఖేతిలో అరయమూండు 

-షెణకచేరుండు దోర్యంబు యొకటి పెద్ద 

చేతిబళు ఖేతీి గడుసు అలంగిరియును, 

. జాదశాసుల్లాక్ శిఖందర్ వస్తాది పోరి 

సుమో మహమ్మాదబ్బాసి యనగ 

ద్వితియన నర్థము వెడలువు వేళ్తుండు 

జానులర్థము మూడునరియ నిడివి 

కొనసగిలిమించ 'పెణకయద్దారుండు 

వంశెలు వీపు చప్పెటలుగాను 

పలురండదా గాజుపంటును కడవెళ్ల 

బల్ల క క్రులవంఫపు బరువు లేదు 

లొ 

"లే, వీరకాయల చికుూపై పెద్దచదాయ 

లుండు వెలలేని యా ఖడ్గముర్విలోన 

పరగు మిరావులో గనబటునుగాను 

“వలయు అపరంజిలోము[ద విశదముగను, 

(61 

62 

68 

(శ్వ 



ఖడ్డలతణ శీరోమణీ- ల్లీ? 

స, విలయాలతియబ్బాసి విలువంవు మొహగ్ ము[ద 

లొ 

తక్కిన గుణమెల్ల త ధ్యముగను 

వుహమ్మదబ్బాసికి మరిగల్లు గుణము 

లుండును దీసికి నొప్పిదముగ 

అనగ కురాశాని అ బ్బాసిగుణములు 

ము[దమా।త్ర లేక మునుపు చెప్పి 
అబ్బాసి గుణములు నమరునుచక్క-గా 

మ్నిశికి బీరకాయ చిక్కు. చాయ 

, కాలుతక్కు_వనాలుగలుగు జూను 
౮ 

వెడద మూండు వేళ్తుండును వీఫులావు 
౧౧ 

"పెణకేరుండు యొకదోర్యమింపుగాను 

భార కడుగున నాల్లు వేళ్లు దనదవు, 6స్ 

, నాలువాల్ నిడిప్ యుకాల్తక్కు నాల్గుజూ౯ 

వెడలుఫవు "రెండు వేల్వేలయు చుండు 

కొనదాక సెణకయు కోరున దోళఠరయా 

వుక్క-టియలు గాను నిగస్గనలుపు 

'నెలయు ఖాండాక త్సీ వెడలుపు మూడు వేల్ 

"కా లక్కు. నొలుజూక్ కలదు నిడివి 
వ ౧ 

అడుగున దుత్తడి నరూండుదోర్యములుండు 

అందుపై బటువులు అవమురుము[ద 

, మోదను దు_ల్తెడు మూడు దోొర్యాలుండు 

కడ వెళ్లు పెణకంచు బరువుము[ద 

న్ర్ _త్తీలగువు పెణకలగువు గాజుపంటు 

“పెద్దఠమిదగింజంత కందుదుగళ, 0౮0౮ 



98 ఖడ్డలతుణశిదోమణి 

నీ దుందుమానిడివియు నందు నాలుగుజాను 
వెడలువు రెండు వేల్ విప్పువుల్లి 

వెడలుపై నాభ్యుండు కడ వెళ్ల పెణకయు 

ఫుక్కుటటి అలుగాను వొంఫుగడుసు 

అడుగున మొహర్ వేశి అందుపై యసిరీలి 

ముందర యురిడును తధ్యముగ ను 

యిల సెనుక త్సియు కొలవ నాల్దుజాను 

'వెడలుపు "రండు వే ల్యెలయుచుండు 

తే, డోర్య మొకటుండు నడుమను నీరు తెలుపు 

పొాంకుటలు గాను దీనికి పోట మెండు 

డోర్యాలు లేక యుండిన మొరసుక త్తి 

అందరిని జూచి ముట్ట 3 యరసి జనులు, ౮7 

స మరిరుమ్మి గురుడాలు సరిగ దరజాను 

నిడివియు వంపొను నిడుకత్తి 

ఫొన వేళ్లు మూండుండు కొద్దియు యడుగున 

చేతిలో మూండరరీతివేళ్లు 

'జేరామిదపుగింజ ధారను పెద్దది 

దుగళము పడియుండు తోడుగాను 

గాజుపల్ల నుల్యా కడ వెల్ల పండును 

కప్పులు అముడుండు గడుసు పెణక 

కే, వొనరపీల్ల దొరయముందు నొకటి నిడీవి 
మూండు తుండుగ వొక దోర్యముండు మధ్య 

అడుగుకొనమిాద సపెనకను అరుడుకాండ 

'పెణదాకను గోడము[ద్ర వేసియుందు, 08 



ఖడ్తలతీణశిరోమణిేి ఫ్ల్్ర 

సీ. వెలయు అందాబాదివెడలుఫు ఆరెండు వేల్ 
నిడివి కాల్పక్కువ నిండజూాను 

తోర్యమాపెణకందు 'చేథుండు పక్క-ను 

సన్నగోర్యము కత్తి మిన్నగాను 

మరియొక్క-_ దోర్యము మధ్యను దుగళము 

నన్న మైతోచును చక్క_గాను 

గరుదాలముదయు కొనబందు లేకను 

చం[దవంకలు చేప్చ నరవపినుండు 

తే, దీని గుణ మెల్ల యివియని తెలిసి ఘనులు 

జూతిక త్తిని చేపట్టు సవురమునను 

జయముసేతువ మనమున భయముపడక 

కీ ర్థివచ్చును క్రైలాననూ_ర్హి కృపను. (69 

సీం గుజూతిగురు డాలు కొలువజాక ముక్కాలు 

వమూూ.డునీిఏలు అడుగున ెండుకాలు 

వేళ్లు చేతిలొ జూడ నెడలించు కమ్మించు 
మధ్యవోరయమూంమయ మగయు వినుము 

“ణకిదగిన చేది అణుకవె యొక దోర్య 
ళ్ ఆ 

వకాండు వేళ్లుండునును అందముగ 

“పణకందు దోరయంబుంది నొవుండును 

గాజుపల్లును పంటుగడుసు మిరి 

తే, చేతియందున గాని కిందునై న 
ఖాండవుండును చులక నె 'మెండుకప్వు 

యీగెకాళ్ళ రీతి దుగళము వీ” మీరి 

ము[ద్రతీగయు గీతి ముందు కులకు, ఇాగ్టి 



ఫ్ర ఖడ్డలతమీణళీరోమణేీ 

చ, బదవును ధారలు! లెదులు వంచిన నిబ్బును మిట్టపల్లమె 

నరియునులేక కత్తి యతిచప్పెట వాయును ధూసువుంక రీ. 
తోస్వీరశిననుండు దీపెనక లుబ్బదు త్యాగడ లేకచూచిన౯ 

(శనరకు_త్తికుండు ముందరలోన, దుప్పటల్యాగ కొత్తడై, 

క్, ఈ మహికత్తుల నెల్ల ను 

"వేమారునిబం%ఎ "లెల్ల యీజాత్యనుచుక౯ 

"నేవముము జేసిన కొలతలు 

"తామే కొన వేళ్ల చేత తప్పక జూతుర్, 

గీ వాయ తెలియును కడిగించి చక్కచూడ 

ఖడ్గమందున సర్వంబు కలిగి చాని 

మోద దిగువను తలశెల్ల మెర(యు చుండు) 

దూరి నివిజూడ కలుగును శు భముకీడు, 

క, ఛాయ లెసర్వము రీత్రిక్ర 

ఇవాయెడపడి యుండు యసిని. ,.....,, 

ఇాయలు గనుగొని 7లుకురు 

(శీయును కీ ర్రియును పొందు సిద్ధయుయిలలోన్ 

-ాాతాసానానాాంయపయటతోనకు. 

నాల తప్పాప్పుల పట€3 క్ర లట 

పుట, పంక్తి, తప్పు ఒప్పు 

రి క్షే సాందుండగుచు సాం[ద్రు( డగుచు 

8 19 భ క్తుంజెంచి ఛక్కుండెంచియెంచి 

6 కేకే జోకుధ జోకున 

గ! 

'7బి 

గ 

క్ష 



అనుబ౦ధము, 1, 

ఆం(ధసాహిత్య పరిషత్తు - ఫు నకభాండాగారము 

(గ సంఖ్య 95 ఖడ్డలమణము (పచనము) 

ఇందుంగత్తులపేరులు పొడవు వెడలుపు లక్షణములు ముుదలు పీడుఆ వివరము “వెంద 

లగనవి (వాయబడినవి. 

కత్తులు 1 హిందుస్థాన్ సునై 2. అభియాబాగు సుర్లై 8. బల్ దవాన్ 
త్యాగా ఉ న్యహకత్యాగా 5, రుమ్మిత్యా గా ౧. చిందుపాన్ 

త్యాగా న్ ఫీ-రానత్యా గా ర్, అబ్బాలీత్యాగా 0, పరన్సెరీ 

త్యాగా 10. బగ్జాతౌ ణా 11. 'సరవరిత్యాగా కల, మావివీత్యా గా 

18 హైద”ొబాద్. త్యాగా 14. కుచ్చిత్యాగా 15, చెం గ్రామాత్య్యా-గా 

16 విలాతి అచాసీ 17. ఖురాసాకా అబానీ 18, మందుమూఖీర 
109, అండాబాదిగులుదా 20, ఎబ్బ్నెల్. అనునవి వెప్పంబడీినవిం 

ఓక్క. దానికడాహరణము, 

ఖు రాసా౯అబౌసీ. క త్తిండుసు గానుండును, తక్కినలక్షణములు విలాతి ఆదాబవలెను, 

మి[శక్తి = ((మిసర్ క త్త) కాలుతక్కువ నాలుగుజేనలం వెడలుఫు మూడు 

వేళ్లు పెణికద్యర నొకదోరము, పెణెలావు పిల్లదో రము ౧/. 
బీరకాయ పీంచువతె వాయ, 

సాలువాలు . నిడివికిబేనలు *పెణికి కొనదా6క సన్నగ్శానుండును సడుము నొక 

దోరెము ఉక్కు_టల్లు సీరునల్పు వెడలు ఫు "రండు వేళ్లు , 

ఖండా = నిడివి కాతుకాలుతక్కువ నాలుగుజేసలు వెడల్పుకి వేళ్లు చూఠి 

ముందువంగి యుండును. అడుగు దుతైెడు 8 దోళరెమలు, ెటికె 

దగ్హౌజ కడవెళ్ళు ఎటువుముద్దర దునళం నేరాముదపుగింజవలె కత్తి 
టీ వ నే రభ గడుసు రందాపట్టు దప్పం క త్తిలఘువు, 

ఆయాళౌవులక_త్టి యొక్కము[ద్రలు చిత్రింపబడియున్నవి ఫరుజులుు జాల్లు 

శడముల పేరులు గుర్తుకొణకు కొన్ని (వాసికొన్నారు 

శడయములు_ బరువుగానుండును కొ _రృదికోసీన చేశేడుపండు చెక్కినట్లుండును, (పాం 

సలిస దోరబీరకాయ బిక్కునంగోసినట్లుండును నజకు దగినం౧హాడి 
పోవును, నాలుగుతావులను 'బెట్టునధి కడయము రక్కినతొవున 

ెస్ట్రేది చిలుకట్టు. | 



అనుబంధము, ౨, 

దథ్నీశాంధవాజ సృయము - ఫుదుక్కో_ట 

కవులు [(గంథములు వవరములు 
శ. రఘునాథతొండ మాన్ 1. పార్వతీపరిణయము కావ్యము సరస్వతీపతిక 

లాజకవి (క్రీశ, 1908 
1769. 509 లే కవిజనో స్టే వని సమస్యాఖూర ఆం(ధసాహీత్య 

అములు పరిష[(త్పకటి 

తము 1037 

౨, నుదురుపాటి సీతారామయ్య (ప్రళ_స్టిపద్యములు కొన్ని ముదిత 
ఊద్దండకవి (కీళ, 1750 ములు 

లె "శేషయ్యకవి (కీంళం 1760 ఠం 99 

శీ. నుదురుపాటి వెంకనకవి కే, ఆం భాహెర్ల్షవము పద్యనిఘం వావిళ్ళము_ద్రా 

ఊద్దండకవి క్రీశ, 1780 టువు లయము 19010 

2, తొండమాన్వంశావళి సిసమాలిక  _ ఆఇధసాహ్ిత్య 

పరిషత్తు 1917 

తె మల్టువరాణము కావ్యము అము(దితము 

త, రమఘునాశయము అలం కెౌరము క్రి 

ర ఫాన్వతీం ల్యాణము యక్ష గానము 99 

6, బృహన్నాయి కాదండ ఖే 

వము క ము(దితము 

ధ్, నవనవ్ప ఖస్తల కణశిరోమణి (పాచ్య (గంధ మదరాసు (వ 

మాల భుత్వ 

0. మన్బారయ్య (కీళ, 1800 రసమంజి అలంకారము న్ 

పధ్యము 

7, నుదురుపాటి సాంబశివకవి_ ]. బిల్ల్యణీయము (ప్రబంధము శ 
(శీ శ, 1800 టి తొండమాన్వం౪ నీసమాలిక ఆంధ సాహిత్య 

(పతౌపమాలిక పరిషత్తు 1916 

8. నూగ్య శేఖరయ్య (పళ స్తీ పద్యములు 

రి విద్యర్కవి సొంబన్న వశంయచాననా దండకము అముది9తీము 

(కీ.శ. 1820) 








